TIMURLULAR DEVRINDE TARIHÇILIK
FELIX TAUER (Prag)
Yazar~n müsveddesinden Türkçeye çeviren: A. ATE~~

Cengiz Han'~n müslüman ülkelerinde görünmesinden a~a~~~
yukar~~yüz altm~~~sene sonra, ba~ka ordular Orta-Asya'dan Iran'a
do~ru at~ld~. Emir Timur, Türk ve Mo~ul birliklerinin ba~~nda,
yirmi y~ldan ziyade, ön-Asya'da Mo~ul istilâs~nm deh~etini yeniden
uyand~ran bir tak~m sava~lara te~ebbüs etmek üzere, ilk defa olarak,
138I'de Amu nehrini geçti. Fakat Aksak Fatih'in sebep oldu~u zulüm
ve ya~'malara ra~men, onunla Cengiz Han aras~nda büyük bir fark
vard~ : Büyük Mo~ul han~n~n mü~rik olmas~na kar~~l~k, Timur, çocuklu~undan itibaren, mutaas~p bir ~ekilde olmayarak, sünnete ba~l~~
bir müslüman idi. Her ~eyden önce bir sava~ç~~olmakla beraber,
kültür mevzulanndan bir dereceye kadar zevk al~yordu. ~ark Türkçesini, Mo~ulcay~~ve Farsçay~~biliyordu ve bazan kendisinin nazar
hususlar~nda da üstad oldu~u sava~~sanat~~ile hiç bir ilgisi olmayan
~eyler ile de ilgileniyordu. Daha önceki bütün fatihler gibi, kendisi de
Iran hars~n~n, bilhassa mimari ve sanayi sanatlar~n~n hayran~~oldu;
bu da onu, yüksek mekteplerde kabiliyetlerinden ve Semerkand, ~ehrsebz ve ba~ka ~ehirlerde ihti~aml~~binalar in~a ettirmek için meharetlerinden istifade etmek üzere, zaptetti~i türlü memleketlerin ilim ve
sanatç~lar~n~~Maverâ'ünnehr'e göç ettirme~e sevketti.
Manevi harsa gelince, dikkatini bilhassa çeken tarihçilik idi.
Daha önceki bir kaç on y~l içinde Iran tarihçili~i, Va~~âf ve Mucfn
al-Din Yazdrnin eserlerinde oldu~u gibi, üsl~ip tumturakhl~~~n~n
en yüksek derecesine ç~km~~t~. Asker bir hükümdar, Arapça beyitleri,
~iirleri ve yüksek üslübun bütün inceliklerini anlayamad~~~ndan, bilâkis sade, az tahsilli kimseler için de anla~~lmas~~kolay bir hikaye tarz~~
arzu ediyordu. Di~er taraftan ne sava~ç~mn sertli~i, ne bir fatihin
~iddeti Timur'u do~unun bütün hükümdarlar~nda mevcut olan bir
temayülden, yani sava~~ba~ar~lar~n~n tebcil edilmesine kar~~~duyulan
hararetli arzuya kap~lmaktan alakoydu. Bu arzunun neticesidir ki,
seferlerinde ödevleri önemli hâdiseleri kaydetmek olan ~ranl~~ve Uygur
bir miktar bilgin ve edip kimsenin beraber bulunmas~na imkan
~k~ks. C. xx~x, 4
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veriyordu. Bundan sonra tan~nm~~~üslûpçular bu notlara be~enilebilir bir edebi ~ekil vermekle görevlendirilmi~ti. Bu çe~it bir çok çal~~malar türlü yerlerde amlm~~t~r, fakat maalesef hiç biri bize kadar
gelmemi~tir. Bu kitaplardan birini Semerkantl~~bir alim, ~afiyy alDin IlutlanI Do~u Türkçesi ile yazm~~t~r. Ihtimal Farsça yazum~~~
olan ve hikayesi hemen hemen Timur'un hayat~n~n sonuna kadar
devam eden Ca~~u hurf~~~ adl~~bir di~erinin yazar~~8o6= ~ 4o3/14.04'te
Tiflis'te köprüden Kür ~rma~~na dü~üp bo~ulan ~ayb Mafirnfid
Zangl `Acam idi'. üçüncü eser TdriI3-i On( idi, fakat bunun yal~n~z
ad~n~~biliyoruz 2 . Hind seferlerinin bir çok rûznameleri vard~ ; bunlar~n biri bu sefere bizzat kat~lm~~~olan ve kitab~n~~ ~ehzade Halil b.
Emir Emirân~ah'a ithaf eden Na.~ir al-Din 'Omar adl~~bir kimsenin
eseri idi. Bu eserler hakk~nda daha fazla bir ~ey söylememiz kabil
de~ildir, fakat zamamm~za kadar gelmi~~olan ve ikisi de Timur'un
emri ile yaz~lm~~~bulunan iki çal~~maya bakarak, bunlar~n tarzlar~hakk~nda bir fikir edinebiliriz.
1398 ve 1399 y~llar~~k~~~ndaki Hindistan seferi küçük bir eserin,
~iyas al-Din <Ali'nin, tarih s~ras~~ile, günü gününe tesbit edilmi~~bir
rûzname olmak haysiyeti ile oldukça teferruath olan Rr~z-ndma-i gazavt~ t-i Hindistön'~n~n mevzuunu te~kil eder. Bu rûznamenin kaynaklar~ndan biri ihtimal yukar~da ad~~geçen Na~ir al-Din (Omar'in eseri idi.
Rûznamenin evvelinde Timur'un hayat~n~n daha önceki vak'alar~,
bilhassa Muzafferiler ile mücadeleleri hakk~nda toplu bir bak~~~vard~r 3 .
Ikincisinin müellifi aslen Tebriz'in tan~nm~~~bir kenar mahallesi
olan ~amb-i ~azan'll olan Mavlana. Nizam al-Din ~amrdir. 1393
a~ustosunun sonunda, Timur Ba~dad önünde görününce, Sultan
Ahmed Celâ'iri tarafindan terkedilmi~~olan Nizam al-Din fatihe sayg~lar~m sunmak için gelen ~ehir sakinlerinin birincisi idi. Kendisi
Bu kitaba o~lu ~ayb Xutla al-Din bir zeyl yazd~. Bk. ~araf al-Din-i YazdI,
Zafar-ndma tashih-i M. cAbbdsl, Tahran, 1336 ~., II, 379.
Bk. W. Hinz, Quellenstudien zur Geschichte der Timuriden (ZDMG, XC, 1936,
358-36 I ).
Bk. (C. A. Storey), P (trsian) L (iterature), I, nr. 353. Bu eser 1915'te Petersburg'da L. A. Zimin taraf~ndan, V. V. Bartold'un bir önsözü ile, bas~lm~~t~r ( Dnevnik' pohoda Timura v' Indiyu Giyas-ad-Dina Ali. S' prilojeniem' sootv'tstuuyttoih' otryvkov
iz' "Zafer'-name" Nizam-ad-Dina ~ami). A. A. Semenov'un Rusça tercCunesi (Dnevnik
pohoda Timara v Indiyu) 1928'de, Moskva'da yay~nlanm~~t~r. Bir yazmas~~da Prof.
Z. V. Togan taraf~ndan Tahran'da (Maclis, lar. 1385) bulunmu~tur.
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1400 y~l~~ ekim ay~n~ n sonuna do~ru Timur'a ikinci bir defa daha
tesadüf etti. Hac farizas~n~~yerine getirmek için Hicaz'a giderken,
Niz-ân~~al-Din Halep'te Memlf~ k idarecileri tarafindan tevkif edilmi~~
ve sur kap~s~ n~n kar~~s~ nda kin bir evin dam~~üzerinde bulundu~undan, ~ ehrin Timur'un ordusu tarafindan ku~at~lmas~n~n ve zaptedilmesinin ~ahidi olmu~ tur. Kendisi sonra Emir Calâl al-islâm tarafindan Timur'a takdim edilmi~~ve onun taraf~ ndan çok iyi bir ~ekilde
kar~~lanm~~t~ r. Bizzat kendi sözlerine ve Hâfiz-i Abrü * ile ~araf
al-Din Yazdrye göre, bu zamanlarda Farsça zarif üslûpta mahir bir
yazar olarak çok tan~nm~~~idi. ~üphesiz bundan dolay~~Timur, ihtimal
1401 ocak ay~ ndan 14.02 mart ay~ na kadar Errân Karaba~'~nda ikameti
s~ras~ nda, onu yan~na ça~~r~ p, yüz okuyucudan biri, en fazla onu
taraf~ndan anla~~ labilen süslü bir dille de~il de, sade, her kesin anl~yabilece~i bir üslis~ p ile, fetihlerinin tarihini yazmas~n~~ondan istemi~ti.
Timur buna sebep olarak, kendisinin sava~lar~n~~o zamana kadar
kimsenin tatmin edici bir ~ekilde hikâye etmemi~~oldu~unu söyledi.
Nizâm al-Din bu ödevi üzerine almak.' kabûl etti ve eseri mütebahhir
bilginlerin zevkine dokunmadan, az tahsilli kimseler için anla~~labilir olabilecek bir ~ ekilde kaleme ald~ . Bu zamandan itibaren ve ihtimal, hattâ. Timur ile Halep'te kar~~la~mas~ ndan beri, Nizâm al-Din
fatihin maiyyetinde bulundu ve seferleri esnas~ nda ona refakat etti.
Böylece 1403'te Gürcü kalesi Bertvisi'nin muhasaras~mn ~ahidi oldu.
Biraz sonra Baylalân kanal~n~n aç~lmas~ na dair bir tarih söyledi.
~evval 8o6)'te, ramazan bayram~~münasebeti ile,
12 nisan ~~4o4
Timur'un huzurunda bir hutbe söyledi ve bu s~rada A~l~ k nehri sahillerinde Çay Bâlâr~ld denilen çay~ rl~ kta bulunan fatihin ordugâh~nda
bayram namaz~m k~ld~rd~. A~a~~~yukar~~bu zamanda veya ihtimal
bir kaç hafta önce, tam Semerkand'e dönme~e haz~ rlanmakta olan
Timur'a eserini teslim etti. Timur ayn~~zamanda onun evine, galiba
Tebriz'e dönmesine müsaade etti. Timur Iran'~~terkederken, imparatorlu~unun bat~~ülkelerine ~ehzade Ömer Bahadur'u vali tayin etti
ve bu münasebetle, Nizâm al-Din'in eserinin bir nüshas~n~n bu ~ehAbrü
gibi,
her
hanolmad~~~~
~~
r.
Fakat
bu
terkibin
hiç
bir
manas
~eklinde okunmaktad~
gi bir izah' da yap~lm~~~ de~ildir. Bundan dolay~, Arap yaz~s~n~ n hususiyetleri
Abrü ("yüz suyunu, haysiyetini
göz önünde bultu~durularak, bu lekab~~
i
kanaatindeyiz.
Ayn~~sebeple burada bu le-,
~
koruyan") ~eklinde okumak gerekti
kap her yerde klüfiz-i Abrü ~eklinde kaydedilmi~tir (Çeviren).

* Bu büyük müverrihin ad~, daha do~rusu lekab~, daimâ
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zadeye gönderilmesini emretti. Zafar-niima ad~~bu esere Timur'a
takdim edildi~i zaman, ihtimal bizzat fatih tarafindan verilmi~tir.
Gerçekten Timur'a takdim edilmi~~ilk yaz~l~~~ nda bu ad yoktur, bu ad
ilk defa olarak, ~ ehzade Ömer Bahadur'a tahsis edilen ikinci yaz~l~~~ nda görülmektedir. Ikinci yaz~l~~ ta, bilhassa üslüp hususiyetlerinde
çok az önemli baz~~ de~i~ tirmeler yapan müellif, giri~ine bir ilâve
(ayl) eklemi~tir ki, burada ~ehzadeyi medheder ve bu yaz~l~~~n
men~ei hakk~ nda teferruat verir. Eser yine ~ ehzadenin medhini ihtiva
eden bir hatime ile sona erer. öyle görünüyor ki, Timur'un Semerkand'e dönmesinden sonra, Nizâm al-Din ~âmI bu ~ehzadenin maiyetine dahil idi. 814. ( = ~ 4~~ i~ 4~ 2)'de
Abrü'nun bir kayd~na
nazaran, o ölmü~~bulunuyordu. Nizâm al-Din ~âmI'nin kitab~n~n
yazmalar~~nadirdir. ~ehzade Ömer Bahadur'a mahsus yaz~l~§ yal~n~z
British Museum kütüphanesinin noksan bir el yazmas~nda muhafaza
edilmi~ tir; bizzat Timur'a mahsus olan yaz~l~~~~
Abrâ Macmii<a' s~na alm~~~ve Zubdat al-tavörilj'in ilk yar~s~nda da, baz~~düzeltme ve
ilâveler ile, bundan istifade etmi~ tir. Istanbul ve Londra el yazmalar~na dayanarak, tarafimdan haz~rlanm~~~olan ve ~erh k~sm~nda baz~~
düzeltmeleri ve eklemeleri ihtiva eden tenkitli bir ne~ri 1934 ve 1956'da
iki cilt hâlinde, Prag'da ne~ redilmi~tir I; benim ne~ rimin bir cildine
dayanan bir türkçe tercümesini Necati Lugal, 1949'da, Ankara'da
ne~retmi~tir 2 .
Timur - o~ullar~ mn ilim ve sanatlar ile alâkas~~cetlerininkinden
daha fazla idi. Timur'un o~lu ve halefi ~ahruh'un uzun saltanat~~devrinde, ikamet yeri olan Herat'ta mühim bir hars merkezi te~ekkül etti.
Zevcesi Gevher~ âd Herat'~~muhte~ em binalar ile süslerken, o~ullar~~
me~hur hey'et alimi Ulu~~Beg ile bu devirde Farsça ~iiri en iyi bilenlerden biri olan Baysungur cehitlerini müspet ilimler ile edebiyat~n
geli~mesine hasrettiler, bizzat ~ahruh da babas~n~ n saltanat~n~n son
devri ile kendi saltanat~n~~anlatan eserler elde etme~e çal~~t~. Ilk i~~
için iki bilgin ki~iyi görevlendirdi. Bunlar~ n biri Tc al-Din al-SalmânI idi. Bunun hayat ve mesle~i bizim için meçhul kalmaktad~r.
Yal~n~z ~~397'den beri Timur'un maiyetinde, sonra ~ahruh'un maiyeHistoire des congudtes de Ta~nerlan intitulde Zafarnii~na par Ni?(Imuddfn ~cZmi. Avec
des additions empruntdes au Zubdatu-t-tawdrilz-i 134ysunguri de 1.14fi-i Abrü, tome
Texte persan du Zafarmima, Prague, 1937; tome
Introduction, co~nmentaire, index,
Prague, 1956. Bk. PL, 1, rir. 354.
2 Nizamüddin ~âmi, Zafernâme, Ankara, 1949.
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tinde bulundu~unu, divana serbestçe girdi~ini ve tan~nm~~~bir hattat
oldu~unu biliyoruz. Fard'id-i ~iyös:!:ya'da bulunan onun tarafindan
yaz~lm~~~iki mektup istisna edilirse 1, Tc al-Salmânrnin yal~n~z ihtimal ~ams al-I3usn ad~ n~~ ta~~yan bir kitab~na sahip bulunuyoruz.
Hikâyesi 1404 eylülünden ba~ lar ve 1409 martma kadar devam eder.
Ikisi Istanbul'da ve biri Londra'da bulunan yal~n~z üç el yazmas~~
vard~r. Bu kitab~n Farsça metnini Hans Roemer, geni~~bir ~ekilde
aç~ klamalar ve Almanca tercümesi ile, faksimile hâlinde ne~ retmi~tir 2 .
~ahruh'un ~âmrnin Zafer-ndma'sinin nihayet buldu~u zamandan
ba~layarak, Timur'un hayat~n~ n sonunu yazmakla görevlendirdi~i
di~er ~ah~s
Abrfi denilen <Abd Allâh b. Lutf Allâh b. <Abd
al-Ra~Id al-BihclâclInrdir 3. Onun
Zafar-nruna adl~~küçük eseri
Tâc al-Salmânrninkinden tamamiyle ayr~d~ r, ve tam Timur'un ölümü
ile sona erer 4 . F.n." fi?-i Abrfi, Timur'un bilhassa sevdi~i bir oyun olan
~atranc~n tan~nm~~~bir oyuncusu say~ld~~~ ndan, fatihin maiyetinde olarak, onun baz~~ seferlerine kat~lm~~t~. Sonralar~, 25 haziran 14.30'da
ölünceye kadar, ~ahruh'un tarihçisi oldu. klâfi?-i Abrfi daha sonra
~ahruh'un saltanat~n~n ilk dokuz y~l~n~n (1405-1413) bir tarihini yazm~~t~ r ki, India Office'deki bir yazmada (nr. 173) muhafza edilmektedir. 817 ( 4 ~~4/ ~~4 ~~5) 'de ~ahruh'un emri ile Masölik al-mamölik va
~uvar al-aöltn~~ adl~~ ihtimal al-Balhrnin kitab~n~n yeniden tertip
edilmi~~ ~ekillerinden biri olan Arapça bir eserin geni~letilerek meydana getirilmi~~bir Farsça ~eklini haz~rlama~a ba~lad~. Bu eserin
muhtelif kütüphanelerde bir çok yazmalar~~vard~r; bu durum oldukça
gariptir, çünkü ba~ka eserlerinin yazmalar~~oldukça nadirdir. Fakat
bu yazmalar~ n hiç biri bütün dünyan~ n tasvirini ihtiva etmez. O
Paris, Milli kütüphane, Supplement Persan 1825, yrk. 65b--66b (= Ayasofya 4155, yrk. 23b-24a = <Abd al-Husayn NavA'I, Asndd u mukötabdt-i tdrIb(-yi
kin, Tahran, 1341 5., 429-432) ve yrk. 232b-234a (=Ayasofya 4155, vrk. 35a36a). Krs. F. Tauer, Zur Korrespondenz der Muzaffariden ( Isl., XXXIX, 1964, 242).
2 ~ans al-l~usn. Eine Chronik vom Tode Timurs bis zum jahre 1409 von Tak as-Salmcinf.
Persischer Text in Faksimile ( HS. LcIld Is~nd`il Efendi 304) ins Deutsche ü bertragen und
kommentiert von Hans Robert Roemer, Wiesbaden, 1956. Bk. PL, I, nr. 361.
a Krs. F. Tauer, Vorbericht über die Edition des Zafarndma von Nizam ~and und der
wichtigsten Teile der Geschichtswerke
Abrd's (Ar0r, IV , 1932, 250-256), ve
Beitrdge zur Kenntnis der Geschichtswerke
Abrüs ( BIO, XV, 1958, 146-148).
Bk. PL, I, nr. 117.
Continuation du Zafarnöma de Ni?dmuddrn ~am*" par
Abrü dditde d'apr?s
les manuscrits de Stamboul par Felix Tauer. Ar0r, VI, 1 934, 429-465.
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halde eserin asl~nda tamamiyle bitirilmemi~~oldu~u ileri sürülebilir.
Tarih sevgisi klâfi?-i Abrffnun, co~rafya zarar~na olarak, eserin büyük k~sm~m bilhassa Fârs (yazmalarda a~a~~-yukar~~50 yaprak), Kirman (a~. yk. 40 yaprak) ve hususiyetle Horasan (a~. - yk. 150 yaprak)
hakk~ndaki tarihi istitratlara sevketti.
Bu üç eserin, yâni Zafar-niima'nin devam~, ~ahruh'un tarihi ve
co~rafi eserin, müellifimizin ilk çal~~malar~~olup olmad~~~~söylenemez.
Cdmic al-tavra-14-i Ra~hil adl~~Nuruosmaniye kütüphanesinde (nr.
3271) bir tek yazma halinde bize kadar gelen küçük bir eserin bunlardan önce yaz~lm~~~olmas~~muhtemeldir. Eserin mukaddimesinde
Abrf~'nun ad~~yoktur, fakat eserin onun kaleminden ç~kt~~~~
~üphesizdir. Burada son iki ilhamn, Olcaytu ile Ab~l Sa`Id'in saltanatlan, yâni 1304 y~l~ndan 1336 y~l~na kadar olan vak'alar anlat~l~r.
Olcaytu'Ilk k~s~m, Olcaytu tarihi, Abu '1-Kâsim al-Kâ~ânrnin
sununi muhtasar~ndan ba~ka bir ~ey de~ildir. XIV. yüzy~l~n ilk
yar~s~na ait olan çok eski bir yazmas~~Ayasofya kütüphanesinde (nr.
3019/3) bulunmaktad~ r; ihtimal bundan istinsah edilmi~~olan bir
ba~ka yazmas~~Paris Milli Kütüphanesinde (SuppMment Persan 1419)
bulunuyor. Hâfi?-i Abrf~'nun an~lan eserinin ikinci k~sm~n~n kaynaklar~~bizim için meçhuldur.
Abrf~, yukar~da an~lan co~rafi eseri haz~rlamakla görevlendirildi~i s~ rada, büyük bir eser, söylemek caiz ise, bir tarih kütüphanesi meydana getirmekle de görevlendirildi. Bunun içine girecek
olan k~s~mlar Bal<amI taraf~ ndan Farsçaya tercüme edilen TabarPnin
vekayinamesi, Ra~Id al-DIn'in Cdmi` al-tavdrilfi ve ~ân~rnin Zafar-niima'si idi. klifi?-i Abrf~~bu esasl~~üç eser aras~ndaki bo~luklar~~doldurmak ve 1416 y~l~ na kadar bunlara bir zeyil yazmak görevini de
üzerine ald~. Bu te~ebbüsün sonucu muhtevas~~ a~a~~da gösterilmi~~
olan Macnzii<a'd~r :
Giri~, bütün eserin fihristini, eserin meydana gelmesi hakk~nda bir kayd~~ve tarih ile tarihçilik hakk~ nda bir risaleyi ihtiva eder.
Tdr113-i Tabarrnin Bal<amI tercümesi.
Abrii taraf~ndan yaz~lm~~~
Törlij-i Taban!,
Bir
im'e
kadar
Abbasi halifeleri tarihinolup, al-Muktadir'den al-Mu<ta~
den bahistir.
PL, I, nr. 342.
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Cömi< al-tavör113-i Ra~idt.
Hafi?-i Abrü'nun Kert'ler tarihi.
Togaytimur, Emir Veli, Serbedarlar ve Emir Argun~ah hakk~nda Hafi?-i Abrü tarafindan yaz~lm~~~olan dört k~sa risale.
1306--1399 y~llan vak'alar~n~~anlatan ve Hafi?-i Abr~l taraf~ndan yaz~lm~~~olan Cdmi< al-tavirth zeyli.
Hafii-i Abrü'nun Muzafferiler tarihi.
Ni?am al-Din ~amrnin Zafar-ruima'si.
Zafar-nd~na'si.
~~o— Hafi?-i Abrü'nun
~~ — May~s ~~416 (Rebi II 8 ~~9)'ya kadar ~ahruh tarihi.
Elhas~l yukar~da an~lm~~~olan üç büyük kitap, yani Bal<aml,
Ra~Id al-Din ve ~amPnin eserleri müstesna, geri kalan bütün lus~mlar
bizzat Hafi?-i Abrf~'dan gelmektedir. Yazar burada bulmu~~oldu~u
ve o zaman mevcut olan kaynaklardan istifade etmi~ tir. Bu eserin
bizce maffim olan daha eski eserler ile ba~l~~~~kolayca ispat edilebilir. Bu en ba~ta Kert'ler tarihi için mümkündür; bunun ilk dörtte
üçü Sayf b. Mubammed-i HaravFnin Hindistan'da bas~lm~~~olan Harötndma'sinin 1 bir ihtisanndan ba~ka bir ~ey de~ildir. Yal~n~z bir yazmaya istinat edilerek haz~rlanm~~~olan bu metni, bazan
Abrü'nun ihtisan ile kar~~la~ urarak, tashih etmek kabildir. Muzafferiler tarihinin ilk üçte ikisi, Muqn al-Din YazdI'nin yar~s~~Saqd
NafIsI tarafindan Tahran'da 1326 ~.'de bast~nlm~~~olan Maz~dl~ib-i ilölzi
adl~~~ah ~uca'~n saltanat~n~n 2 tantanah bir üsH~p ile yaz~lm~~~tarihinin
sadele~tirilmi~~ ~eklidir. Zafar-nt~ma'nin zeyli daha önce an~lm~~~olan
küçük eserin bir nüshas~ndan ba~ka bir ~ey de~ildir. Cömi` al-taveirili'in
zeylinde son iki ilhan Olcaytu ve Abf~~Saqd'in saltanadan tarihi
Cjmi` al-tavöriltin hulasas~d~r. Cela'irilerbahsetmi~~oldu~um
den Sultan üveys için Abf~~Bakr al-KutbI al-Aharl tarafindan yaz~lm~~~olan ve yaln~z noksan bir el yazmas~~Leyden'de bulunan
—J. B. van Loon Sultan üveys tarihini, 1954'te, buna istinat ederek,
yay~nlam~~~ve tercüme etmi~tir — küçük bir untami tarih müstesna,
Abril tarafindan yaz~lm~~~olan öteki k~s~mlann kaynaklanm
bilmiyoruz. Bunlar~n ço~u ~ifahl an'aneden veya bilhassa ~ahruh tarihinde yap~lan ara~t~rmalardan gelmi~~olmal~d~r. Hafi~-i Abra Macn~t7<a77te Ta'rikh-Ndma-i-Hardt of Sayf ibn Muhammed ibn ra<qtib al-Harawi edited
with introduction by Mubammad Zubayr a~-~idclicit, Calcutta, 1944.
1 PL, I, 1:11'. 351.
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n~n baz~~lus~mlarm~~daha önce co~rafi eseri için —veya bilakis— haz~rlam~~t~ . Fars veya Kirman tarihi, kelime kelime veya baz~~teferruat
ilave edilmi~~olarak, burada bulunmaktad~r. ~ahruh'un tarihinden
bahseden k~s~ m umünilyetle daha önce zikredilmi~~olan ~ahruh tarihinin, daha sonraki üç y~l~n vak'alar~~ilave edilmi~~olarak, ba~ka
bir nüshas~ ndan ibarettir. Co~rafi eserde Horasan tarihi k~sm~~k~smen
ayn~~malzemeyi ele almaktad~r.
Macmt7<a'n~n yal~n~z iki tam el yazmas~~nüshas~~ vard~r: Ba~dad
Kö~ kü Kütüphanesi (nr. 282) —bu bizzat ~ahruh'un kütüphanesinden
gelen fevkalade serlevhalar ve 20 tezhip ile süslü bir nüshad~r— ve
Damad Ibrahim Pa~a kütüphanesi (nr. g 9), do~rudan do~ruya birinciden istinsah edilmi~~bir nüsha. Mac~nti<a'mn az veya çok büyük
baz~~k~s~mlar~~Istanbul, Paris ve Viyana'da bulunmaktad~r. Khanbaba
Bayani Macmii<a'daki Cdmi< al-tavdr113 zeylini, maalesef Istanbul yazmalar~ ndan istifade etmeden, umt~miyetle Ba~dad Kö~kü yazmas~ndan baz~~lus~mlar~n~~oldukça hata ve noksanlarla ihtiva eden
sathi bir ~ekilde istinsah edilmi~~bir nüsha olan bir Paris yazmas~na
istinat ederek ne~retmi~tir.
Khanbaba Bayani taraf~ ndan yap~lm~~~olan Frans~ zcaya tercümesi (Paris, 1936) de çok tashihe muhtaçt~r 1. To~aytimur, Emir Veli, Serbedarlar ve Emir Argun~ah ile
Kert'ler tarihinin sonu taraf~mdan ne~redilmi~tir 2 .
Abrü'nun tarih sahas~ ndaki ikinci büyük te~ ebbüsü Macn~ ft<
a1-tavdril3 ad~n~~ ta~~ r. Bu eser Adem'den 1427 y~l~ na kadar gelen ve
dört arbd< (çeyrek)'a bölünmü~~olan büyük bir umümi tarihtir. Ilk
rub'cla eski peygamberler, kadim iran efsaneleri, ikinci rub<'da Peygamber'in hayat~~ve Ba~dad'~ n Hulagu taraf~ ndan zapt~ na kadar
halifeler tarihi, üçüncü rub <'da Selçuklular ve Mo~ullar devrine kadar
Iran tarihi ele al~n~ r; ~ehzade Baysungur'a ithaf edilmi~~olan ve
bundan dolay~~ayr~ca Zubdat al-tavdrilj-i Brgsun~uri ad~n~~ta~~yan dör1
Cdmi< a1-tava-7.1'1:4 Ba~ka
...
Abrii.
nubustin bâ
mubaddima u j~avd~~u ta<Ulcöt-i Duktür I-Jün Bübü &yün', Tahran, 1317 ~. — Le
~dmi<u-t-tawör-i Ra~ fdi de Liafiz-i Abrâ et son ddition par K. Bayani adl~~olup, Ar0r,
XX, 1952, 39-52; XXI, 1953, 206-217; X.XII, 1954, 88—g8, 531-543; XXIII,
1955, 55, 99—~ o8'de ne~ redilen bir dizi makalelerim bunlar~n düzeltmesini ihtiva
eder. — Hâfiz-i Abrâ, Chronique des Rois Mongols en Iran, traduite par K. Bayani,
Paris, 1936.
2 Cinq opuscules de Ha-fiz-i Abrii concernant l'histoire de l'Iran au temps de
Tamerlan, Prague, 1959.
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düncü rub" cin iki k~s~m bulunur. Ilk k~s~m 1336 y~llar~ndan -bu y~l
Timur'un muhtemel do~um y~l~d~r- Timur'un ~ 4o5'te ölümüne kadar
Iran ve Türkistan tarihini, ikincisi 1427 y~l~na kadar ~ahruh'un
tarihini anlat~ r. Ilk üç rubc, birinci rub"un ba~lang~c~nda bulunan
giri~~sözleri ve üçünün sonundaki son iki ilhan~n saltanat~~ istisna
edilirse, as~llar~~çok iyi bilinen kaynaklara istinat etti~inden, büyük
bir öneme malik de~ildir. Dördüncü cilt (rub` ) - Macn~ ft< a' n~n baz~~
k~s~mlar~nda görmü~~oldu~umuz gibi- müellifin çal~~ma tarz~n~n çok
ilgi verici bir misalidir. Dördüncü rub'un ilk yar~s~, ~urada burada
tashih edilmi~~ve bazan oldukça uzun ilâveleri bulunan Mac~nü< a' n~n
an~lan y~llardan bahseden baz~~nüshalar~~bir araya getirilmi~~Ni?am
al-Din ~ami'nin Zafar-nöma'sinin bir nüshas~ndan ba~ka bir ~ey
de~ildir. Bütün bu bahisler vekayinameciler tarz~ nda bahis konusu
olan y~llara da~~t~lm~~t~r 1. Ikinci k~s~m ~ahruh tarihinin daha sonraki onbir y~l ilave edilmi~~yeni bir yaz~l~~~ndan ibarettir. Dördüncü
rub "un ~imdi dört yazmas~~bilinmektedir: Istanbul'da Fatih 437 /t ve
Topkap~~ Saray~~ 1659 (yanl~~~ciltlenmi~); Tahran'da Kitâ.bbana-yi
Malik'de iki nüsha. Bunlar~n üç tanesi ~ahruh'un zaman~nda yaz~lm~~t~r.
~ahruh'un saltanat~= ilk y~llar~ndan gelen ve bilhassa Timur
devri tarihinin kayna~~~olarak önemli olan bir ba~ka um=i vekayiname Mu'in al-Din NatanzFnin eseridir; bu kitap ayn~~zamanda
bir tarih kitab~n~n yazar~n~n hamisine nas~l ba~l~~ oldu~unu çok dikkate de~er bir ~ekilde göstermektedir. Timur'un torunu Ömer ~eyh
Bahadur'un o~lu ve <~rak-i <Acam ile Fars valisi emirzade ~skender
1413'te ~ahruh'a kar~~~isyan etti; ~ahruh 1414 yaz~nda onu ma~lup
ederek, gözlerine mil çektirdi. Daha önce ~skender'in maiyetinde
bulunan Muln al-Din 1413 veya 1414'te galiba daha o zamanki
~eklinde Muntaliab
( M11(1711) ad~n~~ ta~~yan tarihi eserini
bu ~ehzâdeye ithaf etmi~ti. ~ehzadenin dü~ü~ünden sonra, ~ehzade
~skender'i müsait bir tarzda ve ~ahruh'u bilâkis müsait olmayan
bir tarzda tasvir eden bütün parçalar~~ hemen ç~kar~p veya de~i~tirip,
onu ~slah etmekte acele etti ve bu ikinci ~ekli 1414'te ~ahruh'a ithaf
eyledi. Yazar~n~n ad~n~n bulunmas~ndan önce Bartold'un "Anonim
~skandar" dedi~i ve L. Zimin'in ~ehzade Ömer ~ayh'in Mo~ulistan'da
Ben Analyse des mati&es de la premi&e moitid diz Zubdatu-t-tawörfh de
Abrü (Charisteria Orientalia, Prague, 1956) 'da bunun hakk~nda bilgi verdim.
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yapt~~~~sava~lar hakk~ndaki bir parças~n~n Frans~zcaya tercümesini'
yay~nlad~~~~kitap budur. J. Aubin bu vekayinamenin en mühim
k~sm~n~~ bast~rm~~t~r 2.
~ahruh'un saltanat~n~ n son y~llar~nda veya ölümünden sonraki
ilk y~llarda tarihi ba~ka dört eser yaz~lm~~t~r. Dünyan~n yarat~l~~~ndan
845 (= 1441) y~l~na kadar mühim tarihi vak'alar~~ ve hâl tercümelerini -bilhassa vafayöt'~- k~sa kay~tlar hâlinde, tarih s~ras~~ ile, bize
Mucmal-i Fa~il.~ i ad~~ile veren eser her ~eyden önce bir tarihçi muht~ ras~d~r. Yazan ~ahruh ve Baysungur'a maliye vekilli~i vazifesini yapm~~~
olan Fa~Ily al-Din Ahmed b. Ca15.1 al-Din Muhammed olup, kendisine
Ijvâfl denilir 3. Bu dört tarihi eserin ikincisi rivâyetleri dünyan~n yarat~l~~~ ndan Timur'un ölümüne kadar giden Muhammed b.
Fa±1 Allâh al-MiisavI'nin bazen yanl~~~olarak, A~alyly al-tavödn, de
denilen Törili-i 13ayröt'~d~r. Mevcut üç yazmas~mn biri Istanbul'da
Turhan Hadice Sultan kütüphanesinde (nr. 224) bulunmaktad~r'.
Ba~kaca bilinmeyen bir yazar olan Ca<far b. Muhammed al-Husaynrnin vekayinamesi ~ahruh'un ölümünden hemen sonra, 1427 ve 1452
y~llar~~ aras~nda meydana gelmi~tir. Kitab~n ad~~ Törth-i anbiyd> u
mulök'tur. Son sahifelerinde ~ahruh hakkk~nda ve Baysungur'un
o~lu Muhammed hakk~nda mühim nakiller ihtiva eder Dördüncü
eser, I-Jasan b. ~ihâb-i Yazdi'nin ~ehzâde Baysungur'un o~lu Abu'lMuzaffer Muhammed için, 855-857 ( ~ 45~ -1453)'de telif etmi~~
oldu~u Cdmi< al-tavörtlj-i liasani'dir. Bu kitap bilhassa ehemmiyetlidir. Çünkü Afkal al-Din Ahmed b.
Kirmânrnin, yeniden
te'sis edilmi~~~ekli MahdI BayânI taraf~ndan ne~redilmi~~olan Bactgyi<
al-azmön ft val.c4yi< Kirmön adl~~XIII. asra Sit Kirman Selçuklulan
Les exploits d'.emirzCidE 'Omar Cheikh fils de Timour Kachgar, en Ferghana et en
Mongolie (RMM, XXVIII, 1914, 244-258) •
3 Muntajtab al-tavdritt-i Murini mansfib ba M~~<fn al-Din Na!argi, ba ta~hfh-i
Jean Aubin, Tahran 1336 ~. Bk. PL, I, s. 1234.
3 PL, I, nr. 120. Mucmal'in Mabmüd Farrub taraf~ndan haz~rlanm~~~ olan
bask~s~~ son zamanlarda, 1339 — 1340 ~.'de, üc cilt halinde, Me~hed'de yay~nlanm~~t~r.
4 PL, I, nr. 118.
5 PL, I, nr. ~~ 16 ve s. 1234-5. Bu metin 1936'da Rusça bir tercüme ile, V. V.
Bartold (Novy istoçnik po istorii Timuridov, Zapiski Instituta vostokovedeniya, V, 1936,
5-42) taraf~ndan ne~redilmi~ti; ayni senede W. Hinz taraf~ndan (ZDMG, XC,
1936, 373-398) Almancaya çevrilmi~ti.
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tarihinin metnini kelime kelime, tam olarak, ihtiva eder°. Cönzi<
al-tavörlli-i &sant üstelik son bahislerinde yazar~n~n ça~da~~oldu~u
hadiselere dair muhtelif teferruat~~ihtiva eder.
Herat ~ahruh'un zaman~nda biricik edebi merkez de~ildi. imparatorlu~un muhtelif eyaletlerinde valilik mevIciini i~gal eden di~er
Timurlular idaresinde az veya çok önemli ba~ka merkezler te~ekkül
etti. Semerkant'ta, ~ahruh'un o~lu de~erli hey'et âlimi Ulu~~Bey'in
etraf~nda, bu ~ehzadenin in~a ettirdi~i rasadhanede çal~~an ve, onun
i~birli~i ile, me~hur ZIc-i Ulug Beg'i, ~ark~n son mühim hey'et eserini
telif eden hey'etçi ve riyaziyecilerden müte~ekkil bir ilimler zümresi
topland~. ihtimal Ulug Bey ile i~birli~i halinde veya onun emri ile
kaleme al~nm~~~olan Ulus-i arbda-i CinglzPnin tarihi hususuiyeti
vard~r. Bu eserin asl~~elimizde de~ildir, fakat yazarlar~~bundan istifade etmi~~olan muahhar bir çok eserler sayesinde muhtevas~~bizce
oldukça bilinmektedir 2. Mucizz al-ansöb fi ~acarat al-ansöb ad~n~~ta~~yan ve 830 (= 1427/1428)'de ~ahruh'un emri ile telif edilmi~~olan
Cengiz Han ailesinin ve Timur'un nesep ~eceresi benzer bir mahiyettedir 3. Gerçekte bu eser Ra~Id al-DIn'in Cöt~zi< al-tavörlh'inde bulunan nesep ~eceresinin yeniden i~lenmesi ve devam~d~r 4.
~ahruh'un ikinci o~lu ~ehzade ~brahim Sultan, 415-1435 y~llar~nda Fars valisi iken, bunun yan~nda üslübunun zerafeti ile tan~nm~~~olan Mavlana ~araf al-Din YazdI maiyeti mensuplar~ndan
biri olarak bulunuyordu. Ulug Beg he'yet ile, ~ehzade Baysungur
edebiyat ile me~gul oldu~u gibi, karde~leri ~brahim'in de tarihe
meyli vard~. Yaz~l~~ve sözlü nakillere dayanarak, Timur tarihine ait
pek çok malzeme toplad~~ve çal~~malar~n~n sonuçlar~n~, bunlara güzel
bir edebi ~ekil versin diye, ~araf al-DIn'e teslim etti; böylece 828
(= 1424)'te Ni?am al-Din ~arnrnin eseri gibi Zafar-nöma ad~n~~alan
ve fatihin bütün hayat~n~~ve sonra da bir kaç sene imparatorlu~un
baz~~ülkelerinde ~ahruh'un rakibi olan torunu Halil Sultan'~n salI Tahran, 1326 ~. Bk. PL, I, nr. 121 ve s. 1236. Bu Climi< a1-tamir-111'in iki redaksiyonu vard~r, birisinin nüshas~~Istanbul'da (Fatih, nr. 4307), ötekinin (Abu'l-KAsim
BAbur'a ithaf edilmi~~olan~n) Tahran'da (Milli kütüphane) bulunmaktad~r. Kr~. Jean
Aubin, Deux sayyids de Bam au XVe sic1e, Wiesbaden, 1956, s. 17 — g.
2 PL, I, 272.
a PL, I, nr. 364.
Kr~. Karl Jahn, Study on supple~nentary Persian Sources for the Mongol History
of Iran (Aspects of Altaic Civilisation, Bloomington, 1963, 10—g).
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tanat~n~n vakalanm anlatan ikinci mühim eser meydana geldi. ~araf
al-Din eserine temel olarak ~â.mrnin Zafar-nebna'sinden istifade etti,
fakat muhtevaya hamisinin derlemi~~oldu~u malzemeden al~nm~~~
birçok teferruat ekledi. ~ehzade ~brahim'in ~araf al-Din ile büyük
bir i~birli~inin sonucu, bir kaç y~l önce iftitd/3 veya Mulcaddima, hatta
bazan
Cihöngir denilen Mogol Türk hanlann~n, Cingiz Han'~n
ve ahfad~mn nesep ~ecerelerini ihtiva eden Zafar-nöma'nin önsözü
olmu~tu. Ikinci Zafar-ndma birincisini, Nizâm al-DIn'in ~âmrnin eserini, itibardan dü~ürdü. Bunun sebebi Nim al-DIn'in Timur'un
tavsiyesi üzerine, ~araf al-DIn'in istedi~i gibi kullanabildi~i üslilp tantanas~m bir hudut dahilinde kullanma~a mecbur olmas~~idi. Bundan
dolay~~ ~araf al-DIn'in eseri çok tan~nd~, s~k s~k okundu ve arand~,
daima yeniden istinsah edildi ve hattâ muhte~em minyatürlerle süslü
birçok yazma nüshalan bize kadar geldi ve yüksek üslûpta Farsça üç
tarihi eser aras~nda, Vassâr~nki ve Muln al-Din Yazdrninki yamnda,
son yeri ald~. Ve bundan ba~ka, ikinci Zafar-nön~a, iki karde~~eser
gibi, yaln~z parlak bir üslûp incisi de~ildi. Fakat Ni?ân~~al-Din ~âmrde,
Naanzrde ve ba~kalar~nda bo~~yere arayaca~~m=
bir çok bilgiler ihtiva etti~inden, kaynak olarak ta büyük bir öneme
sahiptir. Bu hususiyet gerçekte ~air ve zarif bir ~ekilde ifade edilmi~~
mektuplar~n ve muammalann müellifi olan ve bir tarihçinin tenkit
hususiyetinden uzak bulunan ~araf al-DIn'den ziyade ~ehzade Ibrahim'in meziyeti idi. Yazar~n ~ehzade ~brahim'in ölümünden sonraki
hayat~~oldukça kar~~~kt~r. 14.46/14.47'de ~rak-~~Acem valisi Baysungur'un o~lu ~ehzade Sultan Muhammed'in bir isyar~ma kat~ld~~ve az
kals~n ~ahruh'un emri ile idam edilecekti. Fakat Ulug Bey'in o~lu
~ehzade Abdullatif onun af edilmesini istedi ve, hey'et üzerinde çal~~malar~~için Ulug Beg'in kendisine ihtiyac~~olaca~~~bahanesi ile, onu
Semerkand'de babas~n~n yan~na gönderdi. Ancak ~ahruh'un ölümünden sonra do~du~u memlekete dönmek müsaadesini ald~~ve Yazd civar~nda Taft'ta, 1454.'te öldü. ~araf al-DIn'in Zafar-nöma'si daha XVIII.
asnn ilk yar~s~nda, Wtis de la Croben~n tercümesi ile, Bat~~Avrupa'da çok tamnm~~~idi. Farsça metin Maulawi Muhammad ~lâhdâd 2,
son zamanlarda da Muhammed (AbbâsI 3 tarafindan bas~lm~~t~r.
Histoire de Timur-Bec.
traduite en françois par Ntis de la Croix, Paris, 1723.
Bk. PL, I, nr. 356.
2 ~ki cilt, Kalkuta, 1885-1888.
3 Tahran'da iki cilt halinde, 1336 ~.'de. Üçüncü cilt yukar~da an~lan
aç~klamalar~~ve fihristleri ihtiva edecektir.
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Bu ikinci Zafar-ndma'nin bir çok hulâsalan vard~r; bunlarda
tarihi mevzular daha aç~k olarak görülmektedir, çünkü bunlar üship
kalabal~~~ndan kurtanlm~~t~r. Bunlar~n yal~n~z üçünü zikretmek
istiyorum. Biri, asl~~gibi ~ehzâde Ibrahim Sultan'a ithaf edilmi~~oldu~u için, daha müellifinin zaman~ndan gelmektedir'; ikincisi XV.
yüzy~l sonunda ba~kaca bilinmeyen Sultan Alimed b. klânvând~âh
al-ljusaynrnin kalemindendir. Bu eser Fatih Kütüphanesinin (nr.
442 9) yegâne olan bir yazmas~nda mevcuttur'. Üçüncü hulâsa
XVIII. yüzy~l ba~lan~'r~c~nda büyük Hind-Türk hükümdar~~Cihangir'in emri ile müverrih Firi~ta'nin o~lu <Abd al-Sattâr b. Isim
tarafindan yap~lm~~t~r 3.
Hükümdarlarm birbirlerini çabucak takip etmesi ve sülâlenin
muhtelif azalann~n idare ettikleri bir çok memleketlerin harapl~~~~
ile, daha ~ahruh'un ölümünde, Timur imparatorlu~unun siyasi çökü~ü ba~lam~~t~. Bununla beraber, tarihçilik dahil, hars hayat~~zay~flama duymam~~t~r, bilâkis bu devrin edebi geli~mesinde çok dikkate
de~er adlar bulmaktay~z. ~ahruh'un saltanat~~saray kad~s~~ve ~ahruh'un imam~~Calâl al-Din Isliâk'~n o~lu <Abd al-Razzâk-i Samarkandrnin gençli~ini görmü~tü. Babas~, 25 ya~~ndayken, onu `Aiud
al-Din al-IcI'nin nahve dair eserine ~erhini ithaf etti~i hükümdara
takdim etmi~ti. Siyasi bir vazife ile 1441-1444 y~llar~nda güney Hindistan'da bulunmu~tur. ~ahruh'un dördüncü halefi Sultan Ebu Said
taraf~ndan 1462'de Herat'ta ~ahruh hankah~na ~ay4 tayin edilmi~, ve
1482'de orada ölmü~tür. ~ahruh'un üç halefinin k~sa hâkirniyetlerinden sonra, Timur'un miras~n~n ço~unu bir çok y~llar için birle~tiren Ebu Said, muhtemel olarak, <Abd al-Razzâk'~n hamisi olmu~tur.
<Abd al-Razzâk da tarihe dair eserinin ad~na onun ~erefine onun
ad~~ile ilgili bir telmih koymu~tur. Bu Matla< al-sa`dayn ya macma<
al-bal3rayn'dir. Kendisi burada ilhanl~~Mo~ul hükümdan Ebu Said'in
do~um tarihi olan 704 (= 1305)'ten Timurlulardan Ebu Said'in
ölüm tarihi olan 873 (= 1449) y~l~na kadar geçen vak'alan anlat~r.
Timur'un ölümü eseri iki k~sma ay~nr. Bu eser yal~n~z 1427'den itibaren bir kaynak k~ymetini haizdir. Zira bütün evvelki k~s~m birinci
cildinin sonunda ~araf al-Din YazdI'nin Zafar-ndma'sinden al~narak
PL, I, s. 287 — 288.
PL, I, nr. 357.
3 PL, I, 3. 287.
1

2
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art~nlm~~~halde, Hafi?-i Abrü'nun cihan tarihinin üçüncü rub'unun
sonu ile dördüncü rubc'unun bir hurasas~ndan ibarettir. Yazmalar~n~n
oldukça çok olan m~ktanna bak~larak, <Abd al-Razza.V~n eserinin
çok ra~bet gördü~ü dü~ünülebilir; bu da Hali?-i Abrr~~vekayinamesi
için ~üphesiz alakamn kaybolmas~~vak~as~na sebep olmu~tur°.
Timurlular devrinin sonuna do~ru Timur'un o~lu Ömer Bahadur'un torunu olan Hüseyn-i Baykara, 147o/1471'de Herat'~~zaptedince, buras~~bir defa daha bir edebiyat merkezi oldu. Bu zamanda
edebiyatm di~er bir hamisi alim emir ve ~air Ali ~ir Neval idi; bunun
eserleri umt~miyetle Do~u Türkçesi ile yaz~lm~~t~r, fakat kendisi
Farsça yazan mütebahhirleri de himayesine alm~~t~. Bu devir ve
Ali ~ir'in himayesi Iran tarihçili~ine nevilerindeki di~er eski eserleri
gölgeye dü~üren ve XVI. yüzy~ldan XIX. yüzy~la kadar, Iranhlar
için eski tarihlerinin yegâne bilgi kayna~~~haline gelen iki büyük
umüml tarih kazand~rm~~t~r.
Bunlar umfimiyetle MIrt~va.nd ad~~ile tan~nan Muk~ammed b.
tIvand~ah b. Malm~t~d ile bunun anne tarafindan torunu tIvandmIr
denilen ~iyâs al-Din b. Humam al-Din Muk~ammed'in vekayinameleridir. As~llan bir Buhara seyyid ailesinden geliyordu, MIrl~vand'~n
babas~~buradan Belh'e göçmü~tü. O~lu hayat~n~n ço~unu Herat'ta
geçirdi ve ~~498'de burada öldü. Ravat al-~afd' fl sirat al-anbiyd> va '1mulük va '1-tut1afit> ad~n~~ ta~~yan vekayinamesi yedi büyük cilde bölünmü~tür; Sultan Hüseyin ile o~ullar~ndan bahseden 7. cilt ancak
MIrt~va.nd'~n ölümünden sonra, muhtemel olarak, torunu tIvandmIr
taraf~ndan tamamlanm~~t~. Di~er ciltler daha eski vekayinamelere,
Abrti, ~araf al-Din ve <Abd
Sama4andI'ye istinat etti~inden, yal~n~z son iki cildin bir kaynak de~eri vard~r; fakat
bazan bilinmeyen ba~ka kaynaklardan gelen kay~ tlara da tesadüf
olunur 2. 904 ( = 1498/1499) y~llar~nda, bu s~ralarda yirmi ya~la~ahruh taraf~ndan Çin'e gönderilmi~~bir elçi olan GiyAs al-Din Na41~'~n
seyahatinden bahseden bir parçan~ n — as~l metni Muharnmad ~afl<'in bast~rd~~~~
bir Ilikâye
Abrü'dan al~nm~~t~r — müteaddit basma ve tercümeleri istisna
edilirse (bk. PL, I, nr. 363), ikinci cildin Farsça metnini ~ 933'ten itibaren Muliammad ~afl< Lahur'da, Oriental College Magazine'de, ne~retmi~tir; bu kis= Frans~zcaya bir tercümesi, çok geni~~aç~klamalar ile, ~~84.3'te E. Quatrem&e (Notice de
l'ouvrage qui a pour türe Matla-assaadein..., Xotices et extraits, XIV, 19 — 304) taraf~ndan yay~nlanm~~t~r.
RalQat al-~afii> bir çok defalar ta~basmas~~ile ve son zamanlarda da Tah-
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nnda olan tivandmir'il meziyederini tantanal~~bir üslüp ile yaz~lm~~~
bir nevi hal tercümesi olan Makdrim al-a13/4'~nda ö~dü~ü emir Ali ~ir
Neval yeti~ tirdi ve zengin kütüphanesini onun istifadesine verdi.
Ali ~ir'in ölümünden sonra tivandmir son Herat timurlu hükümdar~~Hüseyn-i Baykara'mn o~lu Bediüzzaman'~n hizmetine girdi.
1528'de, ça~da~lar~ndan bir çok edebiyatç~lar gibi, tivandmir de
Babur'un ve o~lu Hümayun'un yamnda çal~~malar~na bir ilgi aramak
için, Hindistan'a göç etti. 1534 ve 1536 y~llar~~aras~nda ölümüne
kadar Hümayun'un hizmetinde kald~~ve onun hükümranl~~~na dair
Hun~dydn-ndma isminde bir kitap telif etti 2 . tivandmir yegane eseri
büyük vekayinâmesi olan büyük babas~ndan daha verimli bir yazard~.
Onun muhtevas~~tarih olan dört eserine sahibiz. En eskisi XV. yüzy~l~n son on y~l~ nda yaz~lm~~~olan ve ~öhretli hükümdarlar ile bilginlerin me~hur hareketleri ile sözlerini, tarih s~ras~~ile, nakleden Ma>dsir
al-muldk'tur. ~ 5oo'de yaz~lm~~~ve emir Ali ~ir'e ithaf edilmi~~olan
ikincisi kluld~at al-al3bdr fi baydn al~vd1 al-ahydr adl~~olup, 1471 y~l~na
kadar devam eden k~sa bir umümi tarihtir; Herat'~ n tasvirini ve tan~nm~~~ça~da~~kimseler hakk~nda oir hatimeyi ihtiva eder 3. Üçüncüsü g 5 ( = 5o9 / ~~5 ~~o) ' te yaz~lm~~~olan Dustür al-vuzard> olup, efsanevi A~ af b. Bark~iya ile ba~layan sultan Hüseyin'in veziri tivaca
Macd al-Din al-ljvafl ile sona eren me~hur vezirlerin hal tercümeleri
dergisidir 4 . Ijvandmir bunun için daha eski benzer iki dergiden,
1325'te yaz~lm~~~olan Na.~ir al-Din Mun~i-i Kinnani'nin Nasd'im
al-as/gir min laprim al-alibör'~ndan ve 883 (= 1478/1479)'te yaz~lm~~~
A~dr al-r~uzard"s~ndan
olan Sayf al-Din klaci b. NWam
tivandmir'in
dördüncü
tarihi
eseri daha çok
istifade etmi~tir 5 .
ran'da matbaa harfleri ile (1338-1340 ~.'de, 'AbbAs Parviz'in önsözii ile) bas~lm~~t~r. Baz~~k~sunlannm bir çok basma ve tercümeleri vard~r. Bk. PL, I, nr. 123.
PL, I, nr. 125.
PL, I, nr. 700 ve s. 1313.
~~ thd~f~at al-abluis'dan yal~= baz~~parçalar bas~lm~~ t~r. Bk. PL, I, s. 103~~
04 ve bir de Fa~lf az tluld,rat al-abbdr, ba ihtimAm-i Mubammad Safl<(0CM, XXIV/
at
al-abbdr
(dar
bind-i
lahr-i
Hardt
u
1avd14-i
diz),
az
truld~
Fa~li
(1947/8), 18 —26);
ba ihtimAm Sarvar GeryA I'timAdI (i'rijdnii, III (1323-4 ~.), 152-162; 240-253;
373 — 382, 304 — 313, 619 — 64o).
Dustar al-auzard', 1317 ~.'de, Tahran'da Sa'Id NafIsI taraf~ndan ne~redilmi~ür.
~ndan Tahran'da
5 Bu iki kitap MIr Ca1M-ad-Din Husaynl-i Urmavl taraf
bas~lnu~t~r, birincisi 1338 ~.'de, ikincisi 1337 ~.'de.
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tamnm~~t~r. Bu dedesinin Ravtat al-~afd"s~~kadar hacimli olup, .1jabfb
al-siyar fi alibdr afrdd al-ba~ar ad~n~~ta~~yan, 1524 y~l~na kadar devam

eden ve son bahislerinde ~ah Ismail'in tarihini anlatan büyük ume~mt
tarihidir 1. Iki büyük vekayinâme Ravtat al-~afe ve liabib al-siyar
co~rafi birer toplu bak~~~ile sona erer.
Di~er iki tarihçi, Timurlular idaresinin sonuna do~ru, ihtimal
Herat'ta çal~~m~~lard~r. Abu
Tabanl adl~~olan biri islamiyetten önceki Iran tarihi olan ve eski dört Iran sülâlesinden bahseden
dört bölüme ayr~lm~~~bulunan Majdtilj al-cacam'i yazm~~t~r 2. Mahir
bir ~air ve üslüpçu olan Mu 'In al-Din Muhammed Zamaci-i IsfizarI
14.92'de, sultan Hüseyn-i Baykara için, Ravdt al-canndt fl av~df madinat
Hardt ad~~ile Herat ~ehrinin bir tasvir ve tarihini yazm~~t~r 3. Timur'un Otrar'da öldü~ü s~rada Ibn Mu 'In denilen Abarkuhlu Husrav
b. `Abid Firdavs al-tavdrilj adl~~umümi tarihini ikmal etmi~tir. Ibn
Mucln'in Timur ile ne gibi bir münasebeti oldu~u bilinmemektedir.
Kitapta yarat~h~tan Timur'un Iran'~~istilasma kadar, mücmel bir
cihan tarihi anlat~l~r, buna devlet adamlar~, alimler ve ~airler hakk~nda
k~sa hal tercümeleri ilave edilir 4. Ayn~~~ekilde 1420'de baz~~yazmalarda Hamd Allah Mustavff-i KazvInPnin Tdr113-i guzida'sine eklenmi~~
bulunan bir Muzafferfler tarihi yazan Mahmüd-i Kutubrnin sülale
ile ne gibi bir ilgisi bulundu~unu bilmiyoruz 5. XV. yüzy~l~n ilk
yar~s~nda hakk~nda ba~kaca hiç bir ~ey bilmedi~imiz Ahmed b. Muhammed Mu'In al-Fukara.' Tdri13,-i Mulld-zdda denilen küçük bir
kitap yazm~~t~r; burada mezar~~Buhara'da bulunan ~ahsiyetlerden
bahsedilir e. Bir yüzy~l sonra, 925= r 5r g'da, telif edilen Tazkirat

1 klabfb al-siyar'in ve k~s~mlar~= da bir çok basma ve tercümeleri vard~r.
Bk. PL, I, s. ~ o6 — ~ o8. Yeniden Calöl al-Din Hun:kW' mukaddimesile, dört cilt
halinde, Tahran'da 1333 ~.'de, bas~lm~~t~r.
9 PL, I, nr. 325.
8 PL, I, nr. 468. Bu mühim eserin metni Sayyid Muhammed Közim in~öm
taraf~ndan, iki cilt halinde, Tahran'da 1338 ~.'de bas~lm~~t~r. Baz~~parçalar Barbier
de Meynard tarafmdan (JA, 5. seri, XVI, ~ 86o, 461-520; XVII, 1861, 1438 —
457, 473 — 522; XX 1862, 268 — 319) Frans~zcaya tercüme edilmi~tir.
PL, I, nr. 114 ve s. 1234.
3 PL, I, nr. 352. Bu eserin bir faksimilesi, k~sa bir tercüme ile birlikte, E. G.
Browne'un
guzf~la ne~rinde (Leyden and London, ~ g~ o) bulunmaktad~r.
Farsça metnin yeni bir basmas~~Tahran'da 1335 ~.'de yay~nlanm~~t~r.
PL, I, nr. 1272. Kitap 1322 (= 1904)'de Buhara'da ve yeniden Ahmed
Gulçln-i Ma<önI taraf~ndan Tahran'da, 1339 ~.'de bas~lm~~t~r.
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al-av10"yi Mihrabi4 Kirmani Mazörr~ t-i Kirmdn'da Timurlular
zamanlar~na dair k~ymetli mâlûmat vard~r
Timurlular hakimiyeti sahas~n~n d~~~nda, Gilân hakimleri saray~nda, ahir al-Din Mar<a~i bir G-ilan ve Deylemistan tarihi ve
ba~ka bir kitapta da Tabaristan, Rûyan ve Mazendran tarihi yazm~~t~r 2. XV. yüzy~l~n ilk y~llannda iktidar~~Diyarbekir'den, Timurlular aleyhine olarak, Azerbaycan ve Iran'a uzanan Akkoyunlu
sülâlesinin tarihini,I47o'e do~ru Abû Bakr-i Tihrani taraf~ndan kaleme
al~ nm~~~olan Kitdb-i DOrbakriya'de anlat~lm~~t~r 3. Al-Amin mahlasl~~Fail Allah b. Rilzbihan al-I~fahani bir müddet bu hanedan~n ve
sonra Türkistan'dan Timurlular hakimiyetini kald~ran Özbek han~~
Muhammed ~eybanrnin hizmetinde bulundu; bu müellif ba~kalar~~
aras~nda XV. yüzy~l~n sonunda Tih-113-i
Amini adl~~bir Akkoyunlu hanedan~~ tarihi ve ~ 53o'da da MuI~ammed ~eybanrnin
~ 5o8'de Kazaklara kar~~~üçüncü seferinin tasvirini ihtiva eden Mih~ncinndma-yi BulJönry~~ yazd~ 4.
Bu devrin iki büyük ~ahsiyeti, bizzat fatihin kendisi ile o~lu
~ahruh, Iran Timurlu imparatorlu~unun dü~mesinden sonra, ~iir
CamPnin
ile de ö~ülmü~lerdi. Son Iran klasik ~airi <Abd
ye~eni Hatifi mahlasl~~<Abd Allah4 Cami, ~ah Ismail zaman~nda,
ljamsa'sinde an'anavi iskandar-ndma'nin yerini almak üzere, Timürna-ma veya Zafar-ndma-i Tinuirt adl~~Timur'un hayat~~hakk~nda büyük
bir destani manzume telif etmi~tir. Bu suretle Taragay'~n o~lu Büyük
~skender ile ayn~~ ~an ve ~eref derecesine yükselmi~~oldu 3. ~iirde
Cunabadi o~lunun hayamahlas~~Kasimi olan Muhammed
KirmanI taraf~ndan (Tahran'da?) ne~redilmi~tir.
1330 ~.'de Husayn
PL, I, nr. 479. ve nr. 481. Ilk kitab~~ H. L. Rabino Rest ~ehrinde, 1330
(= 1922)'de, ikincisini ~ 85o'de Petersburg'da Bernhard Dorn (Sehireddin's Geschichte
von Tabaristan, Rujan und Masanderan, Muhammedanische Quellen zur Geschichte der
südlichen Kiistenliinder des Kaspischen Meeres, I) bast~rm~~t~r.
3 1962 ve 1964'de Necati Lugal ve Faruk Sümer taraf~ ndan (Aba Bakr-i
Diydrbakriyya, Ak-Koyunlular tarihi), iki cilt halinde, Ankara'da ne~TihranI,
redilmi~tir.
4 PL, I, nr. 370 ve 499. Törf1J-i <dlamdrd-yi Aminrnin k~salt~lm~~~ve aç~ klamal~~
bir tercümesi V. Minorski taraf~ ndan 1957'de Londra'da Persia in A. D. 1478-1490
ad~~ ile ne~redildi, Mihnzdn-ndma-yi Bulidurn~n Farsça metni Minikihr Sitüda taraf~ndan Tahran'da, 1341 ~.'de ne~redilmi~tir.
5 PL, I, nr. 358. HatifPnin Tiniür-ndma'si Hindistan'da üç defa, 1869, 1896'da
Laknav'da, 1958'de Madras'ta ta~~basmas~~ ile yay~nlanm~~t~r.
2
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t~n~~ ~iir ile anlatt~. Tabildir ki, bu ~airler mecazl~~ dili ve balâgat süslerini dar bir gerçe~e tercih etmi~lerdir'. Daha Hatirrnin Tinzürnöma'sinin malzemesi tarihi Timur'un menk~bevI Timur'a geçi~ini
te~kil eder. Menk~benin böyle bir ~ahs~~ mevzu olarak almas~nda ~a~~lacak bir ~ey yoktur. XVII. yüzy~lda, Hindistan'da, bir intihal yard~m~~
ile, Timur'u yazar haline getirmek için bir te~ebbüs bile yap~lm~~t~r.
Fakat bu Hind-Türk Imparatorlu~u devrine ait bir te~ebbüs oldu~undan, mevzuumuzun hududunun d~~~nda kalmaktad~r 2.
Buraya kadar say~ lan eserlerin hemen hepsi bir sülâlenin hakim
olan veya ileri gelen bir ~ahs~mn istek veya emri ile yaz~lm~~t~r, yahut
ta bunlara ithaf edilmi~tir. Bundan dolay~~dikkat nazar~na al~ nmas~~
gereken iddial~~hususiyetler meydana gelece~i bedihidir. Yazar~~ bu
taahütlerin d~~~ nda bulunan yegâne eser <Act~>ib al-mal.cdür fi naz~ J'ib
Tnnür Farsça de~il, fakat Arapça yaz~lm~~t~ r. Bu eserin yazar~~ Timur'un zaptedilen ülkelerin halk~n~~Orta - Asya'ya götürmek iradesine boyun e~me~e mecbur olan arap Ibn <Arab~ah't~r. Son derecede tantanal~~bir üslûp ve seci'li nesir ile yaz~lm~~~olan kitab~~ Timur'un çevresinde meydana gelen çal~~malar~ n mukabil taraf~n~~
te~kil eder; Timur burada çok fena bir ~ekilde tasvir edilmi~tir 3.
Bütün bu eserlerin tarihçi için uygunsuz olan bir hususiyeti hepsinin yal~n~z siyasi vak'alar~, fetihleri, iç anla~mazl~klar' ve hükümdara sad~k kalan, veya ona kar~~~isyan eden sülaleler mensuplar~~ile
ileri gelenlerin hayat~n~~dikkat nazar~na almalar~d~r. Bu eserlerde ya~ay~~, halk~n refah veya sefaleti, orta veya a~a~~~snuflar~n ~ikayet veya
arzular~, k~saca, zikirleri yazara bir tebcil veya hiç olmazsa lehte bir
takdir imkan~~veren haller müstesna, ictimai ve iktisadi ~artlar ve
bir de devletin idare tarz~~ hakk~nda çok nadir olarak bir ~eyler
buluyoruz.
Fakat bununla beraber do~u kaynaklar~~bizi bu hususta tamamiyle s~k~nt~~içinde b~ rakmaz. Ahlak ve siyasete dair eserlerin müellifleri bazan ~ark hükümdarlar~mn tebeas~n~n içinde bulunduklar~~
~artlar ile ilgilenirler. Onlar~n bu mevzuu ele alan eserleri ço~u zaman
nazari ve mefkûrevile~tirme~e mütemayil ise de, türlü s~n~flar~n gePL, I, nr. 362.
PL, I, nr. 355.
3 GAL, II, 28, 29 — 30; Supp/., II, 24 - 25. Bu eser de eskiden garpte J.
Golius'un (1676), S. H. Manger'in (1767- 1772) Latince ve P. Vattier'in (1658)
Frans~zca tercumeleri ile tan~nm~~~idi.
2
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çici hayatlar~n~~ tan~mak için, ~ urada-burada bunlardan kaynaklar
olarak istifade edilebilir. Hususiyetle bizim devrimiz için ihtimal oldukça büyük bir eser, Cal.1 al-Din ZakariyV b. Muhammed
~~ i'de tamamlanm~~~ve ~ahruh'a ithaf edilmi~~olan Ara~tl'ily-i
~öhrulyi'si bize bu neviden bilgiler verebilirdi'. Iktisadi, idari ve
mali ~artlar hakk~ nda daha iyi bilgileri idare ve maliye memurlar~~
için haz~rlanm~~~olup, bu devrin en önemli ve en güç sahas~~say~lan
maliye i~ lerini ele alan idare ve maliye memurlar~~için yaz~lm~~~ el
kitaplar~~vermektedir. XV. yüzy~ l~n ilk yar~s~n~n sonuna do~ru, Herat'ta, <A1I-i ~Ir'zI denilen <Ali b. Muhammed al-R.urr~mI taraf~ndan
kaleme al~nm~~~olan Timurlular devrine ait böyle bir el kitab~, ~ams
al-siydi.c ad~~ile bize kadar gelmi~ tir. Yazar Balyr al-siydl.c ad~n~~ ta~~yan
kaybolmu~~daha eski bir eserden istifade etmi~tir; bu sonuncunun
yazar~~maliye idaresini çok iyi bilen bir kimse olan ~araf al-Din Fal
idi. Bu kitab~ n en çok alâka çeken parças~~Hv5.ca ~ams al-Din Muhammed adl~~ bir tacirin ticari bir te~ebbüsünün tam ve do~ru bir
bilânçosudur. Bu tacir Herat'ta sultan~ n hazinesinden bir sermaye
alm~~~ve Herat'tan, Orgenç üzerinden geçerek, Volga üzerindeki
Saray ~ehrine bir seyahat yapm~~t~ r. Inci, zencefil, Hindistan cevizi,
tik ve abanoz a~ac~~ihraç ve Çin ham ipe~i, ipekli ve Rus tül ve yün
kuma~lar~~ithal etmi~ tir. Seyahat iki y~l devam etmi~ , tacir sermayenin dört mislini kazanm~~ 2 ve bunun yar~s~n~~sultamn hazinesine verme~e mecbur olmu~tur.
Hal tercümesine dair eserlerde de ictimal, iktisadi ve harsi ~artlar
hakk~nda baz~~ ~eyler ke~folunabilir. Hars ~artlar~~hakk~nda bize bilhassa bilgi veren kaynaklar tezkirelerdir. Timurlular devrinden Davlat~ .h'~n çok me~ hur olan umümi tezkiresine sahibiz 3 . Emir Ali ~~ir
Nevai taraf~ndan Macjilis al-naftl'is ad~~ile kaleme al~nm~~~olan hususi
bir tezkire yal~= ça~da~lardan bahseder. Bu eser Do~u Türkçesi ile
yaz~lm~~t~ r, fakat itinal~~ekler ile 152o'de Fahri b. Amiri tarafindan
Bu eserin Viyana Milli Kütüplianesinde bulunan yegâne yazmas~~ (A. F.
112 (163), bk. G. F. Flügel, Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der
Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien, nr. 1858) daha derin bir tetkike lay~kt~r.
2 W. Hinz'in Ein orientalisches Handelsunternehmen im 15. jahrhundert (Die Welt
des Orients, 1949, 313-340) adl~~makalesinde bu kitap hakk~ nda teferruata ait bilgiler bulunmaktad~r. Kr~. W. Hinz, Die Resöki-ye falakiyya des `Abdolliih ibn Moltammad
ibn Kiyö al-Alözanderönr, Wiesbaden, 1952, mukaddime, s. 2.
3 PL, I, s~r. ~~o93.
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Latö>if-nöma ad~~ ile Farsçaya tercüme edilmi~tir I. ~eyhlerin hal tercümeleri Câmi 'nin Nalal~öt
Kamâl al-Din I-Jusayn-i
zurgâhrnin Macölis al-cu~~ök'~~3 ve türlü mevzulara dair eser veren
me~hur al-ljusayn Vâ`iz al-K4ifTnin o~lu <Ali'nin Ra~al~öt <ayn
al-1.zayöt'l daha çok bilgi vermektedir.
En önemlileri bir tek ~eyhten veya veliden bahseden hal tercümeleridir. Bunlar daha teferruatl~d~r ve, kerametlerinin mecburi
olan anlatlmas~~ d~~~nda, bu zamanlarda arzular~n~~ancak dini ameller
gölgesinde gösterebilen ve evliyaya güvenç ile ba~~vuran halk ile
~eyhlerin münasebetlerini de anlat~ r. Bunlar, Timurlular devri için,
hayat~n~n son yirmi be~~y~l~ n~~ 143~ 'de öldü~ü Kirman'da geçirmi~~
olan büyük ~eyh ~ .h Ni<mat Allâh Vali'nin iki hâl tercümesidir
(menakib). Bu iki risale <Abd al-<AzIz b. ~Irmalik Vâ'izI taraf~ ndan
yaz~lm~~~menakip ile Sadid al-Din Nasr Allâh Tâ>üsI taraf~ ndan kaleme al~nan, fakat kaybolan menakiptir. <Abd
Kirmâni
911 ( = ~ 5o6)'de çok teferruatl~~olup, Tazkira dar manökib-i ljaZrat-i
~öh Ni<mat Allöh-i Vali ad~n~~ ta~~yan hâl tercümesinde bunlardan
istifade etmi~tir 5.
Nakli kaynaklar d~~~ nda vesika ve mektuplar da tarihçi için çok
önemlidir. Bunlar~ n Timurlular devrine ait asil olanlar~ ndan az m~kdar~ na sahibiz. Fakat vesika ve mektuplar~ n suretlerinden meydana
getirilmi~~be~~dergi bize kadar gelmi~tir. Bu dergiler toplan~ rken,
yukar~da an~ lan idare ve maliyeye dair yazmalar yaz~l~ rken takip
edilen ayn~~ gaye güdülüyordu, yani divan vazifelilerine taklit edilme~e de~er mükemmel örnekler vermek. Bu dergiler iki çe~ittir. Baz~lar~~ k~sa giri~leri bulunan seçilmi~~vesika ve mektuplar dergileridir;
di~erlerinin yan~nda nazari aç~klamalar ve üslüba dair giri~ler
PL, I, nr. 1094.
PL, I, nr. 12743 N, 1, nr. 1276.
4 PL, I, nr. 1277.
Jean Aubin, Mat6riaux pour la biographie de Shah Mi'matullah Wall Kermani,
Tahran — Paris, 1956 adl~~ kitab~ nda bu iki manakip-nameyi ne~retmi~tir. Ayni muste~rik, Bamm ~ehrinin iki velisinin, ~..h Ni<mat Allah Vali'nin ça~da~' ~ams al-Din
~ brahim (müellifi bilinmeyen) ile bunun o~lu TI~ir al-Din Muhammed (müellifi
~ams al-DIn Mahmüd b.
al-CahrumI)'in hayatlanna dair hal tercümelerinin
parçalar~n~~ da bast~ rm~~t~ r (Mahdmöt-i Trzhir al-DIn Muhammed va Sams al-Din ibrelhim M muqaddima-yi fransövi, Farhang-i irdn-zamin, II, 1333 ~. = 1955, 93 — 232).
21. notta Jean Aubin taraf~ndan zikredilmi~~olan kitaba da bk.
2
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bulunur. In~a ve bu çe~it dergiler hususunda bilhassa Hüseyin-i Baykara
zaman~nda büyük bir ilgi duyuluyordu. Herat tarihi yazar~~Mu<in
Ka~ifl '
al-Din-i isfizarPnin, Ra~alyöt yazar~n~n babas~~Husayn
nin, tivaca (Abd Allah Marvarid'in ve ~air Can-Iri-lin dergileri
birinci zümredendir ; Hvândmir'in divandaki i~ler hakk~nda teferruatl~~
bir el kitab~~olan Nöma-i nömr si ikinci zümredendir 1.
Bu genel bak~~ta Iran ve Maveraünnehir'de Timur ve sülâlesine
dâir tarihin ça~da~~kaynaklar~n hususiyetlerini gösterme~e, bunlar~~asil veya tâli mahsuller olarak vas~fland~ rma~a ve, ~imdiki halde
yap~labilece~i kadar, bunlar~n kaynak olmak bak~m~ndan k~ymetlerini belirtme~e çal~~t~m. Bilhassa son otuz senede bu kaynaklar~n
oldukça büyük bir mikdar~ n~n bas~lm~~~veya tercüme edilmi~~oldu~unu mü~ahede etmek memnuniyet verici bir vak~ad~r 2, fakat hala
tetkike veya ne~re lay~ k olan di~erleri durmaktad~ r. Bunlar~n bu
görevi üzerine alacak kimseleri çabucak bulaca~~n~~ümit edelim.

Bu dergilerden in~cl-yi Cdmi do~uda bir çok defalar ta~~basmas~~ ile bas~lm~~t~r (Kalkuta, 1226; Laknav, 1269, 131 o; Cavnpur, 1873). <Abd Allâh Marvârid'in ~araf-ndma's~~H. R. Roemer taraf~ndan, 1952'de, Wiesbaden'de (Staatsschreiben
der Timuridenzeit. Das ~araf-ntima des <Abdalkih Marwörkl in kritischer Au.swertung),
aç~klamal~~bir Almanca tercümesi ile birlikte, faksimile hâlinde, yay~nlanm~~t~r.
2 Bk. H. R. Roemer, Neuere Veröffentlichungen zur Geschichte Timurs und seiner
Nachfolger (CAJ, Ii, 219 — 232).
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